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Statuten R.T.C. De Veluwerijders te Dieren 
Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering te Dieren op: 

 18 november 2004 
 

Akte gepasseerd door notaris ten Brink te Dieren op:…………………….. 
INHOUDSOPGAVE 
Artikel 1.   Naam en zetel * 
Artikel 2.   Doel en middelen * 
Artikel 3.   Lidmaatschap, Donateurs * 
Artikel 4.   Toelating tot het lidmaatschap. Persoonlijk karakter lidmaatschap * 
Artikel 5.   Einde van het lidmaatschap * 
Artikel 6.   Contributies en bijzondere bijdragen * 
Artikel 7.   Verhouding tot de NTFU. Verplichtingen van de leden in relatie tot de NTFU en derden. * 
Artikel 8.   Bestuur. * 
Artikel 9.   Bestuursfuncties en besluitvorming in het bestuur * 
Artikel 10. Bestuurstaak en vertegenwoordiging. * 
Artikel 11. Algemene vergadering. * 
Artikel 12. Bijeenroeping algemene vergadering * 
Artikel 13. Toegang en stemrecht * 
Artikel 14. Besluitvorming in de algemene vergadering * 
Artikel 15. Jaarverslag; rekening en verantwoording * 
Artikel 16. Commissies en reglement(en) * 
Artikel 17. Belangrijke besluiten * 
Artikel 18. Ontbinding * 
AANHECHTING NOTULEN * 
SLOT AKTE * 
Heden, tweeduizend vier, 
verscheen voor mij, mr Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren, gemeente Rheden: 
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat in de op ...........tweeduizend vier 
gehouden algemene vergadering van de vereniging is besloten de statuten van de vereniging te 
wijzigen. 
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarden de verschenen persoon, handelend als gemeld, de 
statuten van de vereniging bij deze akte zodanig te wijzigen, dat zij met ingang van heden luiden als 
volgt: 

STATUTEN 
Artikel 1. Naam en zetel. 
1. De vereniging draagt de naam: Regionale Toerfietsclub "De Veluwerijders". De vereniging kan 
    zich mede bedienen van de verkorte naam: "R.T.C. De Veluwerijders" en wordt in deze statuten 
    aangeduid als: de vereniging. 
2. Zij heeft haar zetel te Dieren (gemeente Rheden). 
3. De vereniging is opgericht op negen en twintig mei negentienhonderd negen en zestig en duurt 
    onbepaalde tijd voort. 
4. De vereniging is in het jaar 1979 als lid toegetreden tot de te Veenendaal gevestigde vereniging: 
    Nederlandse Toer Fiets Unie, hierna aan te duiden als: de NTFU. 
 
Artikel 2. Doel en middelen. 
1. De vereniging heeft ten doel: het doen beoefenen en bevorderen van de fietssport in de ruimste 
    zin, wedstrijdsport uitgezonderd. 
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 
a. het steunen van hen die deze sporten willen beoefenen; 
b. het (doen) organiseren van fietstochten; 
c. het samenwerken met andere verenigingen en organisaties die eenzelfde doel beogen; 
d. het geven van informatie over en propageren van de activiteiten van de vereniging; 
e. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
    zijn. 
3. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 
a. contributies en eventuele andere bijdragen van de leden; 
b. donaties, subsidies en andere bijdragen van derden; 
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c. opbrengsten van toertochten en eventuele diensten; 
d. schenkingen, erfstellingen en legaten; 
e. alle andere wettige inkomsten. 
4. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving. 
 
Artikel 3. Lidmaatschap, Donateurs. 
1. De vereniging kent: 
a. gewone leden, te onderscheiden in hoofdleden en gezinsleden; 
b. leden van verdienste; 
c. ereleden; en 
d. donateurs. 
    Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen  
    besluiten sprake is van leden van de vereniging, worden daaronder uitsluitend de gewone leden  
    verstaan, met inbegrip van de gewone leden die tevens lid van verdienste of erelid van de 
    vereniging zijn, alles tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld. 
    Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen 
    besluiten sprake is van lidmaatschap, wordt daaronder uitsluitend het gewone lidmaatschap  
    verstaan, met inbegrip van het lidmaatschap van verdienste of het erelidmaatschap van die 
    gewone leden die tevens lid van verdienste of erelid van de vereniging zijn, alles tenzij 
    uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld. 
2. Hoofdleden van de vereniging zijn natuurlijke personen van veertien jaar en ouder, die op hun 
    verzoek als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. 
    Gezinsleden zijn natuurlijke personen van veertien jaar en ouder, die op hun verzoek als zodanig 
    door het bestuur zijn toegelaten en op hetzelfde adres wonen als een hoofdlid. 
3. Leden van verdienste zijn zij die, op voorstel van het bestuur, op grond van verdiensten voor de 
    vereniging, als zodanig door de algemene vergadering met een meerderheid van ten minste 
    twee/derden van de uitgebrachte stemmen zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard. 
4. Ereleden zijn zij die, op voorstel van het bestuur, op grond van bijzondere verdiensten voor de 
    vereniging, als zodanig door de algemene vergadering met een meerderheid van ten minste 
    drie/vierden van de uitgebrachte stemmen zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.  
    Aan ereleden kan voorts, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, een persoonlijke 
    eretitel worden toegekend. 
5. Behoudens voor zover het tegendeel uitdrukkelijk blijkt, wordt in deze statuten verstaan onder: 
a. algemene vergadering: de algemene vergadering van de vereniging; 
b. Boek 2: Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; 
c. bestuur: het bestuur van de vereniging. 
6. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. De 
    leden dragen ervoor zorg dat hun adres aan de vereniging bekend is. 
7. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Zij zijn verplicht jaarlijks aan 
    de vereniging een geldelijke bijdrage te voldoen, waarvan de minimale hoogte door de algemene 
    vergadering wordt vastgesteld. Voorts kunnen zij door het bestuur als zodanig worden toegelaten 
    tot de "Vrienden van de Veluwerijders", indien zij een extra geldelijke bijdrage aan de vereniging 
    voldoen waarvan de hoogte door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Een donateur die 
    als zodanig is toegelaten tot de "Vrienden van de Veluwerijders" is gerechtigd om deel te nemen 
    aan de in een huishoudelijk reglement te omschrijven activiteiten van de vereniging. 
    Aan "Vrienden van de Veluwerijders" komt geen rechtspersoonlijkheid toe en alle middelen die de 
    vereniging uit dien hoofde ontvangt, behoren tot het eigen vermogen van de vereniging. 
8. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen. 
 
Artikel 4. Toelating tot het lidmaatschap. Persoonlijk karakter lidmaatschap. 
1. Degene die lid wenst te worden van de vereniging, dient een daartoe strekkende schriftelijke 
    aanvraag in te dienen bij het bestuur. Een aanvrager die de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft 
    bereikt, dient zijn/haar aanvraag te doen vergezellen van de voorafgaande schriftelijke 
    toestemming van een ouder of voogd. 
    Het bestuur beslist over de toelating tot het betrokken lidmaatschap van de aanvrager. Het  
    bestuur kan, onder goedkeuring van de algemene vergadering, aan de toelating voorwaarden  
    verbinden. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering de betrokkene alsnog 
    tot het betrokken lidmaatschap toelaten. 
2. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang. 
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Artikel 5. Einde van het lidmaatschap. 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
a. door de dood van het lid; 
b. door opzegging door het lid; 
c. door opzegging namens de vereniging; deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden 
    te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, wanneer het lid zijn 
    verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging 
    niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; 
d. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, 
    reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging en/of een lid van de 
    vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk 
    geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een 
    opzeggingstermijn van vier weken; een opzegging in strijd met het hiervoor in dit lid 3 bepaalde  
    doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum 
    waartegen was opgezegd. 
    Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het  
    lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 
4. Een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen in gevallen van 
    wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen; opzegging dient in deze gevallen  
    overeenkomstig lid 3 plaats te vinden. 
    Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem 
    een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. 
5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat  
    redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en 
    van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na 
    ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij 
    wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis 
    gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de 
    jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 
 
Artikel 6. Contributies en bijzondere bijdragen. 
1. De leden zijn jegens de vereniging verplicht: 
a. tot het voldoen van een jaarlijkse contributie, die door het bestuur, onder goedkeuring van de 
    algemene vergadering, wordt vastgesteld; onder gelijke goedkeuring kan het bestuur de gewone 
    leden voor de betaling van de jaarlijkse contributie indelen in categorieën die een verschillende 
    bijdrage betalen, terwijl de leden van verdienste en de ereleden, die niet tevens gewoon lid zijn, 
    zijn vrijgesteld van deze verplichting; 
b. tot naleving van de statuten en reglementen van de vereniging en de door haar organen wettig 
    genomen besluiten. 
2. Het bestuur is, onder goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd in bijzondere gevallen 
    gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 
3. De vereniging kan ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan namens de 
    leden in rechte optreden tot handhaving van de bedongen rechten, waaronder begrepen het 
    vorderen van schadevergoeding. 
 
Artikel 7. Verhouding tot de NTFU. Verplichtingen van de leden in relatie tot de NTFU en 
                derden. 
1. Indien en zolang de vereniging lid is van de NTFU, is de vereniging verplicht tot naleving van de 
    statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de NTFU, zomede tot naleving van door 
    de NTFU erkende besluiten en reglementen van derden. 
2. Met betrekking tot de naleving van de statuten, de reglementen en de wettig genomen besluiten 
    van de NTFU zijn de leden van de vereniging jegens de vereniging tot hetzelfde gehouden als 
    waartoe de vereniging vanwege haar lidmaatschap van de NTFU jegens de NTFU is gehouden.  
    Voorts zijn de leden van de vereniging verplicht tot naleving van door de NTFU erkende 
    reglementen en besluiten van derden, voor zover ook de vereniging tot naleving daarvan verplicht 
    is.  
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3. De vereniging kan, met toepassing van het bepaalde in artikel 46 van Boek 2, met de NTFU een 
    overeenkomst aangaan op grond waarvan de leden van de vereniging jegens de NTFU verplicht 
    zijn tot naleving van de statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de NTFU op het  
    gebied van de toerfietssport en de regulering daarvan. 
    Voorts kan de vereniging, met toepassing van het bepaalde in artikel 46 van Boek 2, met één of  
    meer derden wier reglementen en besluiten door de NTFU zijn erkend een overeenkomst 
    aangaan op grond waarvan de leden van de vereniging jegens de betrokken derde(n) verplicht  
    zijn tot naleving van de betrokken reglementen en besluiten op het gebied van de toerfietssport 
    en de regulering daarvan. 
4. De vereniging en haar leden zullen de belangen van de toerfietssport in het algemeen en die  
    van de NTFU in het bijzonder niet schaden. 
 
Artikel 8. Bestuur. 
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal  
    oneven aantal van ten minste vijf bestuurders. 
2. Bestuurder kunnen zijn meerderjarige natuurlijke personen, die gewoon lid van de vereniging zijn, 
    dan wel - zulks ter uitsluitende beoordeling van het bestuur - affiniteit hebben met het doel en 
    werkzaamheden van de vereniging. 
3. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering is 
    bevoegd bestuurders te schorsen en te ontslaan. 
4. De algemene vergadering kan een besluit tot schorsing, tot handhaving van een schorsing of tot  
    ontslag van een bestuurder slechts nemen met ten minste twee/derden van de uitgebrachte 
    stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het totale aantal leden aanwezig of  
    vertegenwoordigd is. Is het in de vorige zin bedoelde quorum niet bereikt, dan kan geen tweede 
    vergadering worden bijeengeroepen en gehouden waarin het voorstel tot schorsing of ontslag 
    opnieuw aan de orde wordt gesteld. 
5. Iedere bestuurder treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming periodiek af, volgens een door het 
    bestuur op te maken rooster van aftreden. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, 
    neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Het aftreden vindt plaats op het einde van 
    de jaarvergadering van het verenigingsjaar, waarin de benoeming eindigt. 
6. Iedere bestuurder is na zijn aftreden onbeperkt herbenoembaar, tenzij het bepaalde in lid 7 van 
    dit artikel toepassing heeft gevonden. 
7. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, houdt een bestuurder op bestuurder te zijn: 
a. indien en zodra hij, anders dan ten gevolge van testamentair bewind, het vrije beheer over zijn 
    vermogen geheel of gedeeltelijk verliest; 
b. door overlijden; 
c. door bedanken; 
8. Bij schorsing van een bestuurder wordt de betrokkene in de gelegenheid gesteld zich in de 
    algemene vergadering te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. 
    De schorsing van een bestuurder vervalt, indien de algemene vergadering niet binnen drie 
    maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag of tot opheffing of  
    handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste drie maanden worden 
    gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd 
    genomen. 
 
Artikel 9. Bestuursfuncties en besluitvorming in het bestuur. 
1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de algemene vergadering in 
    functie benoemd. De overige functies worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld. 
2. In een vergadering van het bestuur kunnen slechts wettige besluiten worden genomen, indien de 
    vergadering op de voorgeschreven wijze bijeen is geroepen en meer dan de helft van het in 
    functie zijnde aantal bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het in 
    de vorige zin vermelde quorum niet wordt bereikt, kan over alle onderwerpen die voor de  
    betrokken vergadering waren geagendeerd, wettig worden besloten in de eerstvolgende 
    vergadering van het bestuur, ongeacht het alsdan aanwezige of vertegenwoordigde aantal  
    bestuurders, mits deze onderwerpen eveneens voor de betrokken eerstvolgende vergadering 
    worden geagendeerd. 
3. Iedere bestuurder kan zich in een bestuursvergadering door een andere bestuurder doen 
    vertegenwoordigen op grond van een daartoe strekkende, schriftelijk verleende volmacht, die bij 
    de aanvang van de betrokken vergadering moet worden overhandigd aan de voorzitter van die 
    vergadering. Een volmacht, als in de vorige zin bedoeld, kan slechts betrekking hebben op één 
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    specifieke, in die volmacht nader aangeduide, vergadering van het bestuur. 
4. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming 
    is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit. Wordt echter onmiddellijk 
    na het uitspreken van evengemeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe 
    stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of - wanneer de oorspronkelijke 
    stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde - een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 
    Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
5. Het bestuur kan alle besluiten die in een bestuursvergadering kunnen worden genomen, ook 
    buiten vergadering nemen, mits iedere bestuurder zich schriftelijk of per fax ten gunste van het 
    betrokken voorstel uitspreekt. De bescheiden waaruit van zodanige besluitvorming blijkt, worden 
    bij de notulen van de eerstvolgende bestuursvergadering gevoegd. 
6. In bestuursvergaderingen heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. 
7. Tenzij de statuten anders bepalen, besluit het bestuur met volstrekte meerderheid van de 
    uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht 
    aangemerkt. 
8. Indien omtrent een voorstel de stemmen staken wordt het betrokken voorstel direct opnieuw in 
    stemming gebracht. Staken de stemmen dan opnieuw, dan is de voorzitter van de vereniging 
    bevoegd tot het uitbrengen van een doorslaggevende stem. Maakt hij van deze bevoegdheid 
    geen gebruik, dan is het voorstel verworpen. 
9. Van hetgeen in bestuursvergaderingen wordt verhandeld, worden notulen gehouden door of 
    onder verantwoordelijkheid van de secretaris van het bestuur. De notulen worden hetzij aan het 
    slot van de vergadering waarop zij betrekking hebben, hetzij in de eerstvolgende 
    bestuursvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de 
    secretaris van de vergadering waarin de vaststelling geschiedt. De vaststelling geschiedt 
    krachtens besluit van het bestuur. 
 
Artikel 10. Bestuurstaak en vertegenwoordiging. 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 
2. Het bestuur is, doch slechts na de voorafgaande goedkeuring van de algemene 
    ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot: 
a. het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van 
    registergoederen; en 
b. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 
    medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een 
    schuld van een ander verbindt. 
3. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging 
    komt mede toe aan: 
a. de voorzitter en de secretaris, gezamenlijk handelend; 
b. de voorzitter en de penningmeester, gezamenlijk handelend; 
c. de secretaris en de penningmeester, gezamenlijk handelend. 
 
Artikel 11. Algemene vergadering. 
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de 
    wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 
2. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene 
    vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de 
    orde: 
a. het jaarverslag, de balans en staat van baten en lasten met een toelichting en het verslag van de 
    in artikel 15, lid 4, bedoelde commissie; 
b. de benoeming van de in artikel 15, lid 4, bedoelde commissie voor het volgende verenigingsjaar; 
c. voorziening in eventuele vacatures; 
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. 
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. 
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste tien leden, verplicht tot het 
    bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken, 
    onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. 
    Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers 
    zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 13 of bij advertentie in 
    ten minste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen landelijk of regionaal 
    dagblad of regionaal of plaatselijk periodiek. 
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Artikel 12. Bijeenroeping algemene vergadering. 
1. Algemene vergaderingen worden, in opdracht van de voorzitter van het bestuur, bijeengeroepen 
    door de secretaris van het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de 
    leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 3. De termijn voor de oproeping bedraagt ten 
    minste tien dagen, waarbij de dag van de oproeping en de dag waarop de vergadering wordt  
    gehouden niet worden meegeteld. 
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 
 
Artikel 13. Toegang en stemrecht. 
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet-geschorste leden van de vereniging en de 
    donateurs. Een geschorst lid heeft echter toegang tot het gedeelte van de vergadering, waarin het 
    besluit tot zijn schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren. 
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering. 
3. Ieder gewoon lid heeft één stem. Donateurs hebben geen stemrecht. 
4. Een lid kan zijn stemrecht door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid doen uitbrengen, 
    met dien verstande dat een gevolmachtigde als zodanig niet voor meer dan één volmachtgever 
    kan stemmen. 
 
Artikel 14. Besluitvorming in de algemene vergadering. 
1. Behoudens voor zover deze statuten een versterkte meerderheid en/of een ander quorum 
    voorschrijven, besluit de algemene vergadering met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
    stemmen in een vergadering waarin ten minste vijftien procent (15%) van de leden aanwezig of 
    vertegenwoordigd is. Indien het quorum niet wordt bereikt, zal niet eerder dan twintig en niet later 
    dan vijftig dagen na afloop van de betrokken vergadering (de "eerste vergadering") een tweede 
    algemene vergadering worden bijeengeroepen en gehouden, waarin - mits met de vereiste 
    meerderheid van stemmen - wettige besluiten kunnen worden genomen omtrent de voor de 
    eerste vergadering geagendeerde onderwerpen, ongeacht het aantal aanwezige of  
    vertegenwoordigde leden. Bij de oproeping tot de tweede vergadering - welke pas kan 
    geschieden na de datum van de eerste vergadering - wordt vermeld, dat en waarom in die 
    vergadering besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal leden dat aanwezig of 
    vertegenwoordigd zal zijn. 
2. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming 
    gewenst acht, of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Ten behoeve van een 
    schriftelijke stemming benoemt de vergadering uit haar midden een stemcommissie van drie 
    leden en zal deze stemming geschieden onder verantwoordelijkheid van de stemcommissie. 
    Stemmingen over personen geschieden bij ongetekende gesloten briefjes, tenzij de voorzitter een 
    andere wijze van stemming vaststelt en geen van de ter vergadering aanwezigen zich daartegen 
    verzet. 
    Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt; zij tellen echter 
    wel mee ter bepaling van een quorum. De stemcommissie zal oordelen over de geldigheid van 
    een schriftelijk uitgebrachte stem. 
3. Indien omtrent een voorstel, niet rakende de benoeming van personen, de stemmen staken wordt 
    het betrokken voorstel direct opnieuw in stemming gebracht. Staken de stemmen dan wederom, 
    dan is het voorstel verworpen. 
4. Indien bij een voorstel omtrent de benoeming van een persoon niemand de volstrekte 
    meerderheid van stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats tussen de twee personen, 
    die - eventueel na tussenstemming - de meeste stemmen op zich hadden verenigd. Indien ook 
    dan niemand de meeste stemmen op zich heeft verenigd, beslist het lot. 
5. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming 
    is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit. 
    Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van evengemeld oordeel de juistheid daarvan betwist, 
    dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of -  
    wanneer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde - een 
    stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de 
    rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft - indien 
    met voorkennis van het bestuur genomen - dezelfde kracht als een besluit van de algemene 
    vergadering. 
7. In een algemene vergadering waarin alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd 
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    zijn, kunnen, mits met algemene stemmen, geldige besluiten worden genomen omtrent alle aan 
    de orde komende onderwerpen, ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de 
    voorgeschreven wijze en/of termijn geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en 
    houden van algemene vergaderingen niet in acht genomen. 
8. Elk lid dat niet is geschorst, iedere donateur en iedere bestuurder die niet is geschorst heeft  
    toegang tot en spreekrecht in de algemene vergadering. 
    De voorzitter van de algemene vergadering is met uitsluiting van ieder ander belast met de 
    handhaving van de vergaderorde en het toekennen van spreektijd aan de aanwezigen. 
    De voorzitter is bevoegd anderen dan leden en bestuurders toe te laten tot de algemene 
    vergadering of tot een door hem te bepalen gedeelte daarvan. 
 
Artikel 15. Jaarverslag; rekening en verantwoording. 
1. Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van één november tot en met één en dertig oktober 
    daaraanvolgend. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te 
    houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering die binnen zes maanden na afloop van het 
    verenigingsjaar - behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering - wordt  
    gehouden, over dat verenigingsjaar zijn verslag uit over de gang van zaken in de vereniging en 
    over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten over dat  
    verenigingsjaar met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. 
    De balans en de staat van baten en lasten met een toelichting worden ondertekend door alle 
    bestuurders; ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder  
    opgave van redenen melding gemaakt. 
    Na verloop van de voornoemde termijn van zes maanden kan ieder lid van de vereniging van de  
    gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij de in dit lid bedoelde verplichtingen nakomen. 
4. Tenzij aan de algemene vergadering een verklaring, afkomstig van een registeraccountant, wordt 
    overgelegd, benoemt de algemene vergadering jaarlijks uit de leden een kascommissie van ten 
    minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie 
    onderzoekt de balans en staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene 
    vergadering verslag van haar bevindingen uit. 
5. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, 
    haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te tonen en inzage in de boeken en 
    bescheiden der vereniging te geven. 
6. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, 
    doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie. 
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, zeven jaren lang te bewaren. 
 
Artikel 16. Commissies en reglement(en). 
1. Het bestuur kan besluiten tot het instellen, alsook tot het opheffen, samenvoegen of splitsen van 
    commissies. Het bestuur is bevoegd de leden van commissies te benoemen, te schorsen en te 
    ontslaan. 
2. De taken en de werkwijze van commissies zullen door het bestuur in een afzonderlijk reglement 
    worden vastgesteld. Het bestuur is voorts bevoegd taken en werkwijzen van commissies te  
    wijzigen en/of aan te vullen. 
3. Het bestuur kan een of meer andere reglementen vaststellen, wijzigen, aanvullen en opheffen. 
4. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch 
    met de statuten. 
 
Artikel 17. Belangrijke besluiten. 
1. De algemene vergadering kan besluiten tot wijziging van de statuten, mits een zodanig besluit  
    wordt genomen met ten minste drie/vierden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering 
    waarin ten minste vijftien procent (15%) van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.  
    Indien het in de vorige zin vermelde quorum niet wordt bereikt, wordt niet eerder dan twintig en 
    niet later dan vijftig dagen na de datum van de eerstgehouden vergadering een tweede 
    vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin, ongeacht het aantal leden dat aanwezig of  
    vertegenwoordigd is, met ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen, tot 
    statutenwijziging kan worden besloten conform de tekst van het voor de eerstgehouden 
    vergadering geagendeerde voorstel tot statutenwijziging. 
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot  
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    statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift 
    van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe 
    geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering 
    wordt gehouden. 
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 
    Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd. 
4. De hiervoor in dit artikel bedoelde vereisten aangaande meerderheid en quorum gelden 
    eveneens voor besluiten tot fusie en splitsing van de vereniging. De hiervoor in dit artikel 
    bedoelde bepalingen omtrent het quorum gelden eveneens voor het besluit tot omzetting in een 
    andere rechtsvorm. 
 
Artikel 18. Ontbinding. 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het  
    bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 17 is van overeenkomstige toepassing. 
2. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 
    vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen, die van haar uitgaan, moet aan haar naam 
    worden toegevoegd: in liquidatie. 
3. Indien als gevolg van een besluit van de algemene vergadering de vereniging is ontbonden,  
    treden de bestuurders als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vereniging op. Op 
    deze vereffenaars zijn de statutaire en wettelijke bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing 
    en het ontslag van bestuurders van overeenkomstige toepassing. Een vereffenaar heeft dezelfde 
    bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid als een bestuurder, voor zover deze verenigbaar 
    zijn met zijn taak als vereffenaar. 
4. De algemene vergadering bepaalt bij het nemen van het besluit tot ontbinding de bestemming 
    van een batig saldo, zo dit er is. Het bepaalde in artikel 17, lid 1 is op het besluit als bedoeld in de 
    vorige zin van overeenkomstige toepassing. 
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging 
    gedurende zeven jaren berusten onder de (rechts)persoon, daartoe door de vereffenaars 
    benoemd. 
 
AANHECHTING NOTULEN 
Van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten van de op achttien november tweeduizend 
vier gehouden algemene vergadering blijkt uit een uittreksel uit de notulen van die vergadering, 
waarvan een exemplaar aan deze akte zal worden gehecht. 
 
SLOT AKTE 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en zijn identiteit is door mij, notaris, aan de hand van 
het hiervoor gemelde document vastgesteld. 
 
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Dieren op de datum als in het hoofd van deze akte 
vermeld. 
De inhoud van deze akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en 
toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te hebben 
kennisgenomen, met deze inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs 
te stellen. 
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, 
ondertekend. 
 


